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SKK/AK nr 1/2011 

2011-02-05--06 

§ 1 - § 37 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 

5 och 6 februari 2011 

 

 

 

Närvarande:  

 

Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Maija-Leena Eloranta, Anna Uthorn 

  

Adjungerade: Karin Drotz, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm (§ 7-11; § 18 – 20; § 32 -37), 

Sofia Malm, Helena Rosenberg, Ulf Uddman (fr.o.m. § 27), Petra Waleij (t.o.m. § 12 ), Berit 

Wallin Håkansson (t.o.m. § 26) 

  

Inbjuden: Helena Skarp 

 

Anmält förhinder: Kjell Andersson, Elisabeth Rhodin, Monica Henriksson  

 

Vid protokollet: Ulla-Britt Karlmann 

 

 

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och vände sig särskilt till Sofia Malm som sedan 

årsskiftet är anställd på SKKs avelssekretariat som genetisk sakkunnig och Helena Skarp som 

inbjudits i sin egenskap av blivande chef för avelssekretariatet. Förklarade ordföranden 

därefter mötet öppnat.  

 

 

§ 2  Val av justerare 

 

Maija-Leena Eloranta utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 3 Dagordning 

 

Dagordningen godkändes efter vissa justeringar av ordningsföljden. 

 

 

§ 4  Föregående protokoll nr 5/2010 

 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 9 november 2010. 
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Gällande § 133 Skrivelse ang. tillägg till avelsrekommendation meddelade Karin Drotz att 

hon varit i kontakt med klubben. 

 

Noterade AK informationen. 

 

Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 

 

§ 5  Bordlagda ärenden AK nr 5/2010 

 

§ 131  Ansökan om dispens att få använda HD-belastat avelsdjur 

 

Förelåg skrivelse med ansökan om dispens att i avel få använda hanhund av 

rasen australian kelpie med HD grad C. Rasen har hälsoprogram på nivå 3 

avseende HD. 

 

Yttrande från specialklubben har begärts in. Klubben har anhållit om anstånd 

med hänvisning till att extra tid behövs för intern remittering. 

 

Beslöt AK bordlägga ärendet till nästa möte.  

 

Förelåg yttrande från Svenska Brukshundklubben (SBK) över ansökan samt genmälen från 

såväl sökanden som SBK. 

 

Konstaterade AK att ansökan främst grundar sig på aktuell hunds goda vallningsegenskaper 

och att klubben i sitt RAS tar upp vikten av att behålla just vallningsanlagen i rasen, vilket 

försvåras av att få australian kelpie meriteras på vallhundsprov. 

 

Vidare konstaterade AK att risktagandet i avseende på HD måste bedömas som lågt och att 

endast avkomma med HD-status A eller B kan gå vidare i aveln.  

 

Beslöt AK bifalla ansökan att få registrera 1 kull valpar efter Nerunder Nero undan tik med 

HD-status A eller B utan att avkommorna åsätts avelsspärr.  

 

 

 § 148  FCI 

 

Förelåg följande protokoll 

a) Protokoll från gemensamt möte maj 2010 i mellan FCIs Standards & 

Scientific Commission 

b) Protokoll från General Committee’s möte februari 2010.  

c) Protokoll från General Committee’s möte augusti 2010. 

 

Noterade AK särskilt dokumenten som behandlar rasbildning. Konstaterade AK att det med 

dagens kunskap om betydelsen av genetisk variation inte är lämpligt varken att dela raser eller 

att erkänna lokala varianter som egna raser. FCIs framtida ställningstagande till ansökningar 

om att få nya raser erkända kommer att ha en avgörande betydelse för rasers möjlighet att 

överleva i ett samhälle som ställer allt högre krav på sunda, friska hundar. 

 

Lades dokumenten därmed till handlingarna. 
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§ 6 Ansökan om att få registrera valpkull efter HD-belastat avelsdjur av ras 

som omfattas av hälsoprogrammet på nivå 3  

 

  

Förelåg skrivelse från Svenska Brukshundsklubben (SBK) ang. dispens om att få registrera en 

kull valpar av rasen riesenschnauzer peppar och salt, född 2010-09-25 där faderdjuret har HD 

grad C utan att tikvalparna i kullen åsätts avelsspärr. Hanhunden, som importerats till Sverige, 

har i sitt hemland röntgats med resultat grad A, men har vid omröntgen i Sverige erhållit grad 

C. 

 

Uppfödaren har tidigare registrerat valpkull i SKK undan samma hanhund, som då fortfarande 

var utlandsägd, och trodde att det utländska HD-intyg som då åberopades även skulle gälla 

när hunden importerats till Sverige och registrerats i SKKs stambok. 

 

SBK stöder i sin skrivelse dispensansökan bl.a. med hänvisning till att rasen är numerärt 

mycket liten och har en snäv avelsbas. 

 

Beslöt AK bifalla dispensen innebärande att valpkullen född 2010-09-25 efter Z'eridanu Dog 

Love Enzo Ferrari får registreras utan avelsspärr förutsatt att övriga registreringsbestämmelser 

är uppfyllda. 

 

 

§ 7  Ansökan om att få använda känd anlagsbärare av PRA 

 

Förelåg ansökan om att i avel få använda två tikar av rasen polski owczarek nizinny (PON), 

som bägge är avkomma till tik med konstaterad PRA och därmed kända anlagsbärare av 

sjukdomen. 

 

Rasen har under föregående år drabbats av åtminstone två mycket sent debuterande PRA-fall. 

Som skäl för ansökan åberopas att rasen i ett slag förlorar 26 potentiella avelsdjur i den 

numerärt lilla populationen av PON i Sverige . Under den senaste 5-årsperioden har totalt 

endast 150 hundar registrerats i SKKs stambok. Vidare menar sökanden att de två aktuella 

tikarna kommer från friska linjer, där flera av hundarna uppnått mycket hög ålder. 

 

Konstaterade AK att parningskombinationer som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom 

(t.ex. PRA) hos avkomma inte är tillåtna, varken enligt SKKs Grundregler eller Statens 

Jordbruksverks föreskrifter. De senare äger AK inte rätt att medge dispens från. 

 

Beslöt AK med hänvisning till ovanstående att avslå ansökan.  

 

 

§ 8 Skrivelse ang. problem inom avel av svensk lapphund 

 

Förelåg skrivelse från Malin Widlund där hon tar upp ett antal problemställningar i aveln av 

svensk lapphund.   

 

Svensk Lapphundklubb (SLK) samt SLU har yttrat sig över skrivelsen. 
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Diskuterade AK ingående om möjligheterna att bedriva en målinriktad, långsiktig och hållbar 

avel av svensk lapphund. AK konstaterade att detta kommer att kräva stora insatser och att 

SKK i så fall måste ställa erforderliga ekonomiska resurser till förfogande.  

 

Beslöt AK hemställa om att CS beviljar medel som möjliggör att nödvändiga förutsättningar 

kan skapas för att avelsarbetet inom svensk lapphund ska kunna ske i enlighet med SKKs 

avelspolicy.  

 

Vidare beslöt AK kalla representanter från SLK, SLU och SKK till ett strategimöte. 

 

  

§ 9 Förslag till skrivning angående kastration  

 

AK har tidigare diskuterat kastration (AK 3/2010 § 77) med anledning av den alltmer 

aggressiva marknadsföringen av kastrering som ett sätt att komma tillrätta med diverse 

skiftande hundproblem och att avelssekretariatet fått förfrågan om SKKs ståndpunkt i fråga 

om kastration.  AK uppdrog åt en arbetsgrupp att arbeta fram ett förslag till skrivning 

angående kastration, vilken nu föreligger för behandling. 

 

Beslöt AK efter smärre justeringar ta upp förslaget till diskussion vid morgondagens 

gemensamma möte mellan AK och Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén (UKK) och 

efter beaktande av vad som framkommer på detta möte därefter överlämna förslaget till CS. 

 

Beslöt AK vidare att ånyo anhålla om att CS tillskriver Sveriges Veterinärförbund om 

farhågorna med en rutinmässig kastration av kliniskt friska hundar. 

 

 

§ 10 Spärr för avel 

 

Förelåg förfrågan från registreringsavdelningen om tolkningsanvisningar gällande Spärr för 

avel i SKKs registreringsbestämmelser.  

 

Beslöt AK uppdra åt chefen för registreringsavdelningen att bereda ärendet till nästa AK möte 

så att ett mer detaljerat underlag finns för fortsatta diskussioner. 

 

 

§ 11  Lägsta ålder för inmönstring 

 

Förelåg förfrågan från registreringsavdelningen om vid vilken lägsta ålder inmönstring av 

hund kan ske. 

 

Konstaterade AK att enligt gällande regelverk för dispensregistrering krävs att inmönstrad 

hund bedömts motsvara lägst 3:e pris (sufficient) i kvalitetsklass på utställning. 

 

Beslöt AK med hänvisning till ovanstående att lägsta ålder för inmönstrings ska vara 9 

månader i överensstämmelse med vad som gäller för deltagande i officiell klass på utställning. 
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§ 12 Information om artificiell insemination (antal registrerade kullar)  

 

Förelåg förteckning över antal registrerade kullar fr.o.m. 2006 t.o.m. 2010, som enligt 

registreringsansökan tillkommit efter artificiell insemination (A.I.).   

 

Noterade AK informationen och konstaterade att antalet insemineringar förhållit sig 

oförändrat under tidsperioden. 

 

 

§ 13 Arbetsgrupp för att utse mottagare av Hamiltonplaketten 

AK har att utse en ledamot att ingå i den arbetsgrupp som föreslår CS mottagare av 

Hamiltonplaketten. 

 

Beslöt AK utse Anna Uthorn till ledamot. 

 

Förklarades paragrafen för omedelbart justerad. 

 

 

§ 14 ED-/HD-index 

 

Sofia Malm informerade om arbetet med att införa ED- och HD-index för initialt 5 raser nu 

ska återupptas.   

 

I raser för vilka index införs och som idag har hälsoprogram avseende HD på nivå 3 kommer 

en förändring av regelverket behöva göras i samband med införandet av HD-index. 

Enligt tidigare diskussioner inom SKKs Indexgrupp och med berörda special/rasklubbar 

föreslås en förändring innebärande att hundar med D och E även fortsättningsvis utesluts ur 

avel, för övriga rekommenderas att parningskombinationens HD-index vid parningstillfället 

ska vara bättre än för rasen i genomsnitt.  För raser med hälsoprogram på nivå 1 och 2 

kommer HD-index inte att innebära någon förändring av själva regelverket. 

 

I avseende på ED kommer ingen förändring att vara nödvändig då nu aktuella raser som högst 

har krav på känd ED-status (nivå 2) hos föräldradjuren för registrering av valpkull. 

 

Beslöt AK under morgondagens gemensamma möte med Uppfödar- och Kennelkonsulent-

kommittén (UKK) diskutera konsekvenserna av ett ändrat hälsoprogram avseende 

föräldradjurens ED-/HD-status vid registrering av valpkull. 

 

 

§ 15 Ansökan om utträde ur hälsoprogram avseende retinal dystrofi hos briard 

 

Förelåg ansökan från Svenska Briardklubben om utträde ur hälsoprogrammet avseende retinal 

dystrofi (nattblindhet).  

 

Central registrering av resultat från DNA-test infördes 1999. År 2004 infördes detaljerade 

krav för registrering av valpkull. Enligt klubben har hälsoprogrammet varit en stor framgång. 

Sedan 2001 har ingen anlagsbärare använts i aveln i Sverige.   

 

Svenska Brukshundklubben (SBK) har i sitt yttrande tillstyrkt ansökan. 
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Beslöt AK bevilja ansökan om utträde i enlighet med SBKs yttrande. 

 

§ 16 Ansökan om ändring av hälsoprogram avseende HD från nivå 2 till nivå 3 

 

Förelåg ansökan från Svart Terrierklubb om ändring av hälsoprogrammet avseende HD från 

nivå 2 till nivå 3. Till ansökan har utdrag ur årsmötesprotokoll bifogats, men inget övrigt 

underlag till stöd för ansökan. 

 

Svenska Brukshundklubben (SBK) har i yttrande avstyrkt ansökan bl.a. med hänvisning till 

rasens lilla numerär. Klubben har även uppmanats att göra en utvärdering. 

 

Beslöt AK att i enlighet med SBKs yttrande avslå ansökan. 

 

 

§ 17 Ansökan om ändring av hälsoprogrammet avseende PRA 

 

Förelåg ansökan från Papillon-Ringen om ändring av hälsoprogrammet avseende PRA. 

Klubben önskar att krav på ögonlysning inom PRA-programmet ska upphöra efter det att 

hund fyllt 8 år. 

 

Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) har i sitt yttrande avstyrkt ansökan. 

 

Konstaterade AK att PRA är en näthinnesjukdom som inom de allra flesta raser debuterar 

högt upp i åldern och att ett vanligt problem för klubbar som försöker komma till rätta med 

sjukdom, är att uppfödarna slutar ögonundersöka sina avelsdjur alltför tidigt. Mörkertalet blir 

därigenom stort och spridningen av anlaget kan fortsätta genom avkommorna. 

 

Beslöt AK att i enlighet med specialklubbens yttrande avslå ansökan. 

 

 

§ 18 Gemensamt möte med Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén (UKK) 

 

Diskuterade AK dagordningen för morgondagens gemensamma möte mellan AK och UKK.  

 

Informerade Karin Drotz om att kennelkonsulenterna inbjudits till vårens avelskonferens. 

 

Informerade Åsa Lindholm om att hon i allt större omfattning kontaktas av såväl enskilda 

uppfödare som special- och rasklubbar ang. problematiken kring anlaget för merlefärg. 

 

Informerade Sofia Malm om att det i USA finns ett patenterat DNA-test för merleanlaget, 

men att osäkerhet råder om det är i kommersiellt bruk. 

 

Uppdrog AK åt Åke Hedhammar och Sofia Malm att undersöka om testet är tillgängligt för 

svenska uppfödare. 

 

Konstaterade AK att det idag råder olika förhållningssätt bland rasklubbarna både till avel 

mellan merlefärgade individer och de som har dolt merleanlag.  
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Beslöt AK att med UKK särskilt diskutera ev. konsekvenser av ett policyuttalande från AK 

gällande parning mellan två merlefärgade individer. 

 

 

§ 19  RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 
  

Inlämnade för granskning (reviderade) 

● drever, Elisabeth Rhodin 

● hälleforshund, Kjell Andersson 

● karelsk björnhund, Kjell Andersson 

● landseer, Helena Rosenberg 

● norsk älghund grå, Kjell Andersson 

● rysk europeisk lajka, Förenklad RAS, Kjell Andersson 

● tibetansk spaniel, Anna Uthorn 

● västsibirisk lajka, Kjell Andersson 

● welsh corgi pembroke, Kjell Andersson 

● östsibirisk lajka, Kjell Andersson 

 

Dessutom förelåg skrivelse från Svenska Spets- och Urhundsklubbens (SSUK) avelskommitté 

om förslag till RAS för chow-chow. Specialklubben har önskemål om hjälp från SKK/AK 

med att färdigställa dokumentet. 

 
Beslöt AK att kalla representanter för SSUK och rasklubben till ett möte om RAS. 

 
Anmälda för fastställande    

● épagneul bleu de picardie; Förenklad RAS 

● perro de agua espanol, Monica Henriksson  

● tibetansk spaniel, Anna Uthorn    

● welsh corgi pembroke, Kjell Andersson 

 
Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag med reservation för att skrivningen om 

RAS för tibetansk spaniel ska korrigeras när det gäller hänvisningen till AKs policyuttalande 

om navelbråck.   
 

 
§ 20 Utbildning   

 
a) Avelskonferensen 5-6 mars 2011 

Karin Drotz redogjorde för planeringen av avelskonferensen som i år har rubriken "Att 

välja avelsdjur, gammal kunskap möter ny". Intresset från ras- och specialklubbar är 

mycket stort och anmälningssiffran något högre än vid konferensen 2009. Programmet är 

indelat i fyra halvdagsblock med följande innehåll: 

– att välja avelsdjur – gammal kunskap möter ny 

– mentalitet  

– förutsättningar för ett bra RAS-arbete 

– aktuella frågor inom SKK.  

Ett antal ledamöter i AK och Föreningskommittén samt representanter ur RAS-

handledargruppen återfinns bland föreläsarna tillsammans med särskilt inbjudna. 
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AK tackade för redogörelsen och uttryckte sin glädje över det stora intresset för 

konferensen. 

 

b) Temautbildning 9 – 10 april 2011 
Karin Drotz redogjorde för RAS-handledargruppens planering av temautbildningen om 

rasspecifika avelsstrategier, RAS. Valet av tema hänger samman med att det gått 10 år 

sedan KF-beslutade att RAS ska finnas för alla raser och att de flesta klubbar nu arbetar 

med att revidera sin första version. Förutom de olika delarna som ingår i RAS kommer 

bl.a. förankringsprocessen inom klubben att belysas liksom utvärdering och revidering av 

RAS. Under programpunkterna kommer också rasklubbar och försäkringsbolaget Agria 

att medverka.  
 

AK tackade för redogörelsen och för RAS-handledargruppens arbete. 

 

 

§ 21 Utbetalning av konferensbidrag 

 

a) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut har utbetalats till Svensk Specialklubb för 

Tibetansk Spaniel (SSTS) efter det att rapport från uppfödarmötet tillställts SKK. 

 

b) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut har utbetalats till Svenska Working Kelpie 

Klubben(SWKK) för konferens 2009-11-14. 

 

c) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut har utbetalats till Svenska Spets och 

Urhundklubben (SSUK) för konferens 2010-11-14 

 

 

§ 22 Ansökan om konferensbidrag  

 

a) Förelåg ansökan om bidrag från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF) för 

avelskonferens 14-15 maj 2011 (stabyhoun). 

 

Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler 

 

b) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK) för konferens 

9-10 april 2011. Ansökan har inte inkommit i tid enligt gällande regler för 

konferensbidrag, men klubben söker trots det bidrag med hänvisning till klubbens 

ansträngda ekonomi.  

 

Konstaterade AK att om dispens ska kunna medges ska särskilda skäl föreligga. 

Klubben har inte anfört några skäl till varför ansökan inlämnats för sent 

 

Beslöt AK att avslå ansökan.  

  

 

§ 23  Agrias och SKKs Forskningsfond 

 

Förelåg för kännedom fastställt forsknings- och utvecklingsprogram för Agrias och SKKs 

Forskningsfond för sällskapsdjur samt protokoll från fondens fördelningsmöte 2010-11-09. 

 

Vidare förelåg förfrågan från fondens styrgrupp om prioriterade forskningsområden 2012. 
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Fann AK att de områden som prioriterades för 2011 bör kvarstå oförändrade, men att de bör 

presenteras enligt nedan: 

 Forskning avseende funktionsnedsättande sjukdomar 

 Utvärdering av diagnos- och behandlingsmetoder för smådjur 

 Forskning som berör djurskyddsmässiga aspekter på avelsurvalet 

 Sällskapsdjurens roll i samhället och deras betydelse för människan 

 

 

§ 24 SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond 

 

a) Rekvisition från Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg (SKEB)  
Förelåg rekvisition från Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg (SKEB) av resterande 

50 000 kr av de 100 000 som beviljats för ”andningsprojektet” .  

 

Konstaterade AK dels att villkoren för utbetalning av ytterligare medel inte uppfyllts 

dels att den första preliminära utvärderingen av projektet som nu föreligger behöver 

närmare analyseras. 

 

Beslöt AK att avvakta den vidare utvärderingen av projektet innan ytterligare 

utbetalning av medel sker. Vidare beslöt AK att kalla klubben och i projektet 

involverade forskare/veterinärer till överläggning. 

 

b) Ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) 
Förelåg ansökan från SSRK om bidrag för forskning om PRA hos engelsk springer 

spaniel. 

 

Totalkostnad för projektet är beräknad till 60 000 kr. 

Ansvarig forskare för projektet är Tomas Bergström vid SLU. 

 

Beslöt AK föreslå CS att bevilja ansökan med 45 000 kr. En förutsättning för att 

medel ska utbetalas är att erforderliga etiska tillstånd finns. 

 

c) Ansökan från Svenska Löwchen Cirkeln (SLC) 
Förelåg ansökan från SLC om bidrag till kartläggning av ögonanomalier hos löwchen. 

 

Konstaterade AK att SKKs avelsdata ger vid handen att benägenheten att 

ögonundersöka rasen i Sverige redan är god och att de fall av PRA som upptäcks bör 

kunna falla inom ramen för den PRA-forskning som sedan tidigare bedrivs med bidrag 

från Agrias och SKK Forskningsfond.  

 

Beslöt AK med hänvisning till ovanstående föreslå CS att avslå ansökan. 

 

d) Ansökan gällande PRA hos polski owczarek nizinny (PON) 

Förelåg ansökan från Kristina Narfström och Irene Svensson om bidrag för forskning 

om PRA hos PON. Rasen har drabbats av fall av sent debuterande PRA (över 10 år) 

som innebär att ett icke oansenligt antal hundar, i den redan mycket begränsade 

populationen, utesluts ur aveln. 
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Totalkostnad för projektet är beräknad till 240 000 kr. 

Ansvarig forskare för projektet är professor Kristina Narfström. 

 

Beslöt AK föreslå CS att bevilja ansökan med 100 000 kr. En förutsättning för att 

medel ska utbetalas är dels att drabbade hundars DNA analyseras med de redan idag 

tillgängliga testerna avseende PRA och att erforderliga etiska tillstånd för forskningen 

finns. 

 

 

§ 25 Information 

 

Berit Wallin Håkansson 

Rapporterade att arbetet med att ta fram nytt ögonprotokoll nu är färdigt. Det nya protokollet 

beräknas kunna börja användas senare under försommaren. 

Rapporterade från möte på SKK med Kristina Narfström i hennes egenskap av ordförande i 

The Hereditary Eye Disease (HED) Committee of The European College of Veterinary 

Ophthalmologists (ECVO). Mötet var mycket positivt och ett steg framåt i samarbetet mellan 

den svenska ögonpanelen (SSVO) och ECVO. 

Informerade om att SSVOs årsmöte till vilket representanter för SKK (Ulla-Britt Karlmann 

och Petra Waleij) är inbjudna, äger rum den 18-19 mars. 

 

 
§ 26 Ajournering av sammanträdet 
 

Ordförande ajournerade sammanträdet. Mötet återupptas den 6 februari efter mötet med 

Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén (UKK). 

 

 

§ 27 Sammanträdet återupptas 

 

Ordförande avslutade ajourneringen och sammanträdet återupptogs. 

 

 
§ 28 Information (forts.)  

  

Karin Drotz 

Rapporterade att uppfödarnas "vattenhål" Breeders' Corner vid Stockholms Hundmässa som 

vanligt var välbesökt och uppskattat. 

Rapporterade att veterinärer anslutna till Shar pei-projektet i december fick information och 

blanketter för att kunna rapportera ögonstatus hos undersökta avelsdjur och valpar. 

Projektgruppen förväntar sig nu stor uppslutning från rasklubbens medlemmar när det gäller 

att undersöka blivande avelsdjur och valpar med avseende på ögonstatus och eventuellt 

utförd eye-tacking. Veterinärer som är intresserade av att ansluta sig till projektet är välkomna 

att ta kontakt med SKKs kansli/Karin Drotz eller projektets ögonveterinär Christopher 

Martinsen. 

Rapporterade om arbetet med framtagande av ett utbildningsmaterial för domare om 

andning. Veterinär Annika Bergström, som är konsult i projektet, besökte utställningen i 

Stockholm för att studera bedömningen i ett antal klasser av utvalda raser. Filmaren Lotta 

Lejdström och en fotograf filmade och fotograferade under båda dagarna i olika ringar. Ett 

antal rasklubbar var till stor hjälp i förberedelsearbetet. Avsikten var framför allt att fånga väl 
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fungerande hundars exteriör och andningsljud. Ett stort material ska nu bearbetas av 

projektgruppen. I materialet ingår, förutom bilder och film, en mängd fakta och erfarenheter 

från olika grupper som lämnat synpunkter. 

 

Åke Hedhammar 

Informerade om att mötet mellan FCI, the KC och AKC, vid vilket strategier kring 

hälsofrågor ska behandlas, kommer att äga rum i Stockholm under hösten med SKK som 

värd. 

Informerade om kommande internationella konferens, the 6th International Conference on 

Advances in Canine and Feline Genomics and Inherited Diseases, som kommer att anordnas i 

Visby 28 maj till 1 juni 2012. 

Informerade om kommande möte i The International Elbow Working Group (IEWG) kring 

gemensamma bedömningsprinciper. Mötet kommer att avhållas till hösten i Amsterdam eller 

Köpenhamn. 

Informerade om ett pågående examensarbete kring dödsfallsregistrering innehållande uppgift 

om tidpunkt / ålder samt diagnos. 

 

Maija-Leena Eloranta 

Rapporterade om att ett arbetsmöte angående hälsoenkäter ägt rum och att arbetet fortgår. 

 

Sofia Malm 

Informerade om att hon sedan den 10 januari 2011 är anställd som genetiskt sakkunnig vid 

SKKs Avelssekretariat. Sofia kommer att arbeta från SLU ett par dagar i veckan för att 

bibehålla forskningskontakter inom området hundavel.  

Informerade om att hon övertar arbetet som sammankallande och sekreterare i DNA-gruppen 

efter Helena Rosenberg. 

Rapporterade att hon under våren kommer att hålla SKKs uppfödarseminarier i genetik och 

hundavel på fem orter i Sverige. Det första seminariet avhölls för Södermanlands kennelklubb 

i Eskilstuna den 3 februari.  

 

Ulf Uddman 

Rapporterade om de personalförändringar som kommer att ske på kansliet inom kort. 

Rapporterade om pågående dataprojekt av vilka köpahund.se är högprioriterat. Under 

försommaren beräknas dataresurser finnas för de olika programförändringar som är 

föranledda av det nya ögonprotokollet. Även arbete med ED-/HD-index beräknas kunna 

återupptas under försommaren. 

Rapporterade från möten med Jordbruksverket.  

 

Britt-Marie Dornell 

Rapporterade om CS uppdrag att implementera SRD i RAS och att en arbetsgrupp bildats 

där hon själv ingår tillsammans med Göran Bodegård, Åke Hedhammar, Karin Drotz och 

Sofia Malm. 

 

 

§ 29 Inför KF 

 

Förelåg tidsplan för arbetet inför KF 2011 samt uppmaning till kommittéerna att inkomma 

med ev. önskemål om tillägg till verksamhetsplanen och budgetäskande för 2012-2013. 
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Beslöt AK att kommittéledamöterna ska meddela sekreteraren sina ev. önskemål både 

avseende verksamhetsplan och budget så att ett underlag finns när AK återupptar ärendet på 

sitt nästa möte. 

 

 

§ 30 Protokoll från CS  

 

Förelåg CS-protokoll nr 5/2010 med protokollsutdrag. 

 

Noterade AK protokoll och protokollsutdrag och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 31 Protokoll från övriga kommittéer  

 

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll. 

 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna. 

  

 

§ 32 FCI 

 

Förelåg följande dokument: 

a) International Breeding Rules of the FCI. 

b) FCI Show judges code of commitment to the welfare of pure bred dogs. 

c) Breeds with varieties and CACIB award. 

d) FCI circular 111/2010 German Shepherd dog. 

 

Noterade AK dokumenten och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 33 Pågående ärenden 

  

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 

 

AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

 

 

§ 34 Kopior för kännedom 

  

Förelåg följande kopior för kännedom:  

a) Minnesanteckningar från möte med Cavaliersällskapet 2010-09-28. 

b) Minnesanteckningar från möte i DNA-gruppen 2010-09-30.  

c) Protokoll från Röntgengruppens möte 2010-10-01. 

d) Protokoll NKUs Vetenskapliga kommitté 2010-10-20/21. 

e) Minnesanteckningar från telefonmöte projekt ögonstatus hos shar pei. 

f) Information från DKK ang. utländska ED/HD resultat. 

g) Rapport från K Narfström ang. ögonbottensjukdom hos chinese crested dog. 

h) Rapport gällande förekomst av merle-anlag hos chinese crested dog. 

i) Remiss gällande AKs förslag till etiska regler för SKK. 

j) Skrivelse från Freddy Flinthage ang. DN-beslut. 
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k) Skrivelse från Island ang. PRA hos shih tzu. 

l) Mötesanteckningar ”Samverkansmöte SKK/SVF/JBV/SLU kring hälsoaspekter 

på hundavel. 

m) EU; Utkast till rådets slutsatser om hundar och katters välbefinnande. 

n) Minnesanteckningar från möte i DNA-gruppen 2011-01-13. 

 

Konstaterade AK, med anledning av punkten a) Minnesanteckningarna från möte med 

Cavaliersällskapet, att SKK för närvarande saknar dataresurser för att ta fram de uppgifter 

klubben önskar och att det inte heller idag finns förutsättningar för att utveckla ett avelsindex i 

avseende på hjärtstatus. Noterade AK i övrigt dokumenten och lade dem därefter till 

handlingarna. 

 

 

§ 35 Fråga ang. parning inom rasvårdsprojekt  

 

Förelåg förfrågan från Thomas Borssén avelsfunktionär i Svenska Schillerstövarföreningen 

angående ev. parning inom rasvårdsprojektet mellan två individer ur F3 generationen eller där 

föräldradjuren inte är inkorsade med samma ras. 

 

Beslöt AK bordlägga frågan p.g.a. tidsbrist. 

 

 

§ 36 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska 

publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär 

 

Beslöt AK att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är 

justerat och att uppdra åt AKs sekreterare och Åsa Lindholm att avgöra om någon punkt ska 

publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär.  

 

 

§ 37 Mötet avslutas 
 

Nästa möte äger rum 2011-04-06 och därefter 2011-05-25.   

 

___________________________________________________________________________ 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock 

bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Ulla-Britt Karlmann 

 

 

 

Justeras: 
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Britt-Marie Dornell  Maija-Leena Eloranta 

Ordförande   Justerare  


